HÍRLEVÉL
2018/VII – VIII.
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
Hírlevelünk az Alapítvány tevékenységéről, szakmai rendezvényeiről,
kiadványairól kínál tájékoztatást korábbi és mostani hallgatóink, térségi
agrárinnovációs szereplők, intézmények, szakemberek számára. Ugyanakkor
fontos feladatnak tekintjük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a székelyföldi térség
olyan kezdeményezéseire, eseményeire, programjaira, amelyek a helyi
értékekre és adottságokra alapozó agrárinnováció érdekét szolgálják.

PAHRU HÍREK
LEVELEZŐ
VADGAZDA
ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI
MÉRNÖKI KÉPZÉSEK CSÍKSZEREDÁBAN
2018. szeptember 14-ig még lehet jelentkezni a Szent István
Egyetem Csíkszeredában is elérhető mesterképzéseire: a
vidékfejlesztési agrármérnöki képzésen 40, valamint a vadgazda mérnöki képzésen
25 ingyenes hely áll az jelentkezők rendelkezésére. A képzésekről, valamint a
jelentkezés további részleteiről információk a PAHRU honlapján olvashatók: Tovább

ŐSZI
KONFERENCIA
TÉMAKÖRBEN

DIGITÁLIS

AGRÁRIUM

2018. szeptember 28-án a Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítvány és a Hargita Megye Tanácsa digitális agrárium témakörben szervez
konferenciát Csíkszeredában. További részletek a későbbiekben várhatók. Az előző
évhez hasonlóan, az agrárkonferencia idén is a Csíkszéki Gazdanapok
rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A tavalyi konferencia témája a vidékbiztonság
volt, amelyről rövid összefoglaló ITT olvasható.
A PAHRU BESZEREZHETŐ, OLVASHATÓ KIADVÁNYAI
Az elmúlt évek során Alapítványunk több szakmai kiadvány
létrehozásához járult hozzá. Példaként lehet megemlíteni a Pro
Scientia Ruralis online és nyomtatott formában is megjelenő
folyóiratot, valamint az agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló
programsorozat 6 kötetét. Az eddig megjelent kiadványok Alapítványunk székhelyén
beszerezhetők, valamint honlapunkon is olvashatók. Tovább a folyóiratra Tovább az
egyéb kiadványokra
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AGRÁRINNOVÁCIÓ
PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK
KISGAZDASÁGOK SZÁMÁRA

FIATAL

GAZDÁK,

A gazdálkodók számára – a kisgazdaságokat, a fiatal
gazdálkodókat is beleértve – időről időre újabb pályázati
kiírások jelennek meg a Vidéki beruházások Ügynöksége (AFIR)
honlapján. Bár a honlapon a tájékozódás korántsem egyszerű, érdemes figyelni a
lehetőségekre. Minderről időnként a térségi újságok is hírt adnak. Lásd például a
Székelyhonon, valamint az e-Népújság hírportálokon megjelenő információkat.
ROSSZUL SZÁMOLT AZ ORSZÁGOS RENDSZER
Csak Hargita megyében közel hétezer gazda kell kisebb-nagyobb
összegeket visszafizessen, akik állattenyésztési támogatást
igényeltek. Sajnos, az sem volt megoldható, hogy a
visszafizetendő összeget a következő támogatás értékéből
levonják. Az ügyintézésekben a megyei APIA igyekszik segíteni, de a kialakult helyzet
biztosan nem erősíti a pályázási kedvet. Bővebben
AKINEK BEVÁLT A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS
Szerencsére vannak olyan gazdák is, akik sikeresen pályáztak és
teljesíteni is tudták a pályázat feltételeit. Többek között erről is
beszámol egy káposztásszentmiklósi zöldségtermesztő, aki
folyamatosan kísérletezik az ültetőanyagokkal, és a működéshez
jó lehetőségnek találja a pályázati támogatásokat. Jó kérdés, hogy az említett
zöldségtermesztő sikerét a pályázati támogatás, vagy inkább a 20 éves tapasztalat
adja, de az biztos, hogy ezen a téren nyitott kell lenni minden lehetőségre. Tovább
A SZÖVETKEZET, MINT PÁLYÁZÁSI LEHETŐSÉG
A térségben is lassan elfogadottá válnak az olyan innovatív
megoldások, mint a ”rövid ellátási láncok” kialakítása és
működtetése. Hargita megyében nemrég két szövetkezet jellegű
partnerség (tejszövetkezet és a Bodza vidéki partnerség) nyert
EU-s támogatást a 16.4-es intézkedés keretén belül, melynek célja a piaci szereplők
közötti közreműködések támogatása, valamint a helyi piacok fejlesztése. A rövid
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ellátási láncok egyre nagyobb figyelmet kapnak Európában, és várhatóan
térségünkben is több megvalósulási formával fogunk találkozni a közeljövőben.
Bővebben
TEMATIKUS RÁDIÓMŰSOROK
A Marosvásárhelyi Rádió KERTBARÁTOK című műsora nagyon
gyakran tartalmaz agrárinnovációhoz köthető témákat. A minden
szerdán közvetített műsor anyaga visszahallgatható, a csatolt link
jobb oldalán elhelyezett menüben felsorolt témák közül választani
lehet. Tovább

BESZÉLGETÉS KIADVÁNYUNKRÓL A GAZDAÉLET
CÍMŰ RÁDIÓMŰSORBAN
A PAHRU legújabb kiadványáról is szó esik a Marosvásárhelyi
Rádió Gazdaélet című műsorában. A műsor vezetője, Sármási
Bocskai János a kötet egyik szerkesztőjével, Biró A. Zoltánnal
készített interjút. A beszélgetés során a Kísérlet vagy modell?
Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési
paradigma című kötet témájának ismertetése mellett a hat éve zajló
agrárinnovációs kutatási programsorozat céljáról és fontosabb szakmai
eredményeiről is szó esett. Bővebben
AZ AGRÁRINNOVÁCIÓ, MINT ÉLETFORMA
Az innovatív agrárvállalkozók tevékenységükkel, szemléletükkel
fontos szerepet játszanak a térség fejlődési folyamataiban.
Nagyon sok innovatív gazdára jellemző, hogy tanulmányaikat,
valamint külföldi szakmai tapasztalataikat a székelyföldi
térségben, életforma-szerűen próbálják hasznosítani. Ebbe a
szereplőcsoportba tartozik Deák Dénes is, akit a modern és a hagyományos
gazdálkodás közötti különbségek mellett a külföldi munkavállalás, a munkaerőhiány
problémája is foglalkoztat. Bővebben
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KITEKINTÉS
FIATALOK ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
Az agrárinnovációs folyamatok sok vonatkozásban generációs
kérdésként is kezelhetők, legalábbis abban az értelemben, hogy
a fiatalok nyitottabbak az olyan újításokra, amelyek a korszerű
technológiák
alkalmazását
igénylik
akár
az
információszerzésben, a szakmai kapcsolattartásban vagy éppen az alkalmazott
termelési technológia területén. Az EU szakpolitikai fórumain ez a téma gyakran
jelen van. A csatolt link a fiatalok bevonásával, szerepvállalásával kapcsolatosan
tartalmaz sokféle felvetést, gyakorlati beszámolót, javaslatot több ország példája
alapján. Tovább
ORSZÁGOS SZAKMAI PORTÁL
A „Gazeta de agricultura” internetes oldal sokféle szakmai
információt kínál a növénytermesztéstől az állattenyésztésen át
a
technológiai
ismeretekig.
A
különféle
fogalommeghatározások
mellett
például
ágazati
szakemberekről (információk, elérhetőségek), EU-s és romániai szintű statisztikai
adatokról, EU-s forrásokról is olvashatnak a témában érdekeltek. Tovább
ÚJ FOGALOM AZ
(SMART VILLAGES)

„INTELLIGENS

TELEPÜLÉS”

Az Európai Nemzeti Vidéki Hálózatok (ENRD) új fogalma a
„smart villages”. A fogalom egy tematikus munkacsoport
munkájához kapcsolódik, amely 2017 és 2019 között
foglalkozik a vidéki területek innovációjával. A projekt célja az innovatív,
fenntartható, vonzó vidéki települések létrehozása, valamint annak feltárása, hogy az
EU kohéziós politikája, valamint más finanszírozási eszközök hogyan tudják ezt a célt
hatékonyan támogatni. A projekt többek között a sikeres gyakorlatok feltárásával is
foglalkozik, amelyből sokat lehet tanulni. A tematikus munkacsoport következő
találkozója 2018. október 4-én lesz. Érdemes figyelemmel követni a fejleményeket.
Tovább
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